
à Turma da Tinta para pesquisar sobre 
algumas áreas verdes. 
Quem cuida dos nossos parques e 

jardins? Pode uma cidade viver sem 
árvores? Como seria a nossa cidade 
se não existissem tantas áreas ver-
des? O que precisamos fazer para aju-
dar a preservar esses espaços? 
Essas e muitas outras perguntas 

norteiam a nossa pesquisa. 
Quinta-feira, vamos ao Jardim Botâ-

nico, com a Turma da Tinta, apreciar 
algumas árvores. O lanche será coleti-
vo. 

PAISAGEM NO RIO 
"Senhores passageiros com destino 

ao Rio de Janeiro, apertem os cin-
tos..." 
Numa divertida viagem de avião a 

Turma da Paisagem se despediu da 
África e deu início ao novo projeto: 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                          

O QUE TEM PERTO DA ESCOLA? 
As crianças da Turma do Jacaré 

conversaram sobre o que veem no tra-
jeto de casa à Pereirinha e como fa-
zem para chegar. Assim iniciamos o 
novo projeto, "O que tem perto da nos-
sa escola?" A intenção é aproximar as 
crianças da cidade, partindo da Perei-
rinha para explorar seus arredores. 

A ESCOLA DA VASSOURA 
Na Turma da Vassoura, depois de 

muitos comentários sobre os passeios 
nas férias, conversamos sobre a esco-
la e as brincadeiras que costumamos 
fazer juntos. 
Aproveitamos, também, para conhe-

cer a rotina escolar de outras crianças, 
em diferentes cidades do mundo, atra-
vés dos vídeos da coleção "Minha Es-
cola". Motivados pelos enredos, pre-
tendemos fazer um passeio, a pé, na 
semana que vem, nos arredores da 
Pereirinha. 

PELAS ÁGUAS DA CIDADE 
Motivada pela leitura do livro " Pirai-

aguara", de Bia Hetzel, a Turma da 
Bicicleta começou a navegar nas á-
guas da Baía de Guanabara. O boto, 
que dá nome ao livro, tem apresenta-
do a fauna e a flora marinha da região, 
além da história da nossa cidade e da 
preocupação com a poluição do mar. A 
criançada, que já assistiu a alguns ví-
deos sobre a Baía, está encantada com 
a paisagem e faz questão de nos dizer 
o quanto esse lugar lhes é familiar. 

CASA DA PEREIRINHA 

A Turma da Pracinha está animada 
com o tema das construções. Casa de 
palha, madeira e tijolo foram represen-
tadas nas atividades de artes. Esta-
mos confeccionando os três porqui-
nhos, que serão nossos parceiros nes-
se novo projeto . 
A casa da escola é tema de nossa 

nova pesquisa. Listamos os materiais 
usados para sua construção e preten-
demos conhecer a planta baixa, entre-
vistar as pessoas responsáveis por 
sua manutenção e muito mais! 
Precisaremos de caixas de variadas 

formas e tamanhos. Quem pode cola-
borar? 

ÁREAS VERDES DA CIDADE 
Ao perguntar o que as crianças da 

Turma da Rua gostariam de conhecer 
sobre a cidade, várias respostas foram 
sobre a natureza. Nos unimos, então, 
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Quinta-feira, iremos ao Jardim Botâ-
nico, com a Turma da Rua, apreciar 
algumas árvores. O lanche será coleti-
vo. 

O QUE É NATUREZA? 
Vejam as repostas das crianças da 

Turma do Bonde a esta pergunta: 
 

"É a casa dos bichos, a casa dos 
animais. O lugar onde os bichos mo-
ram." 

Sofia Castro 

"Plantas, florestas ou bichos." 
Nino 

"Lugar dos insetos. A natureza é a 
floresta." 

Alice 

"Árvores, pessoas, frutas e muitas 
coisas." 

Francisco G. 

"Plantas, flores, semente, terra." 
Guilherme 

"Rios, grama, cachoeira." 
Sofia N. 

Quinta-feira, a Turma do Bonde irá 
ao Parque Lage observar e fazer al-
guns registros sobre a Natureza e, 
quem sabe, descobrir que também fa-
zem parte dela. O lanche será coletivo. 

Canta a Cidade. 
Pretendemos ver, ouvir, sentir e co-

nhecer mais da cidade através da mú-
sica. Começamos explorando o 
"Samba do Avião", de Jobim, para a 
nossa chegada à Cidade Maravilhosa. 
Quarta-feira vamos ao Cristo Re-

dentor apreciar a paisagem tão canta-
da pelo Tom. 

UMA CIDADE SEM ÁRVORES? 
A Turma da Tinta encontrou um bi-

lhete da Paula sobre uma surpresa na 
sala de jogos. As crianças ficaram cu-
riosas e logo quiseram desvendar o 
mistério. Encontraram uma carta com 
um galho colado que havia caído da 
árvore em frente à Pereirona. O desa-
fio ficou por conta da pergunta: "Quem 
sabe qual é o nome dessa árvore?", 
que nos fez iniciar uma conversa so-
bre a importância das árvores para as 
cidades. 
 

"Existem plantas que curam, que 
são remédios. 

Manuela B. 

"Sem as árvores não temos frutos." 
Sofia M. 

"Precisamos das árvores para respi-
rar." 

Miguel 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                    

E A BIBLIOTECA? 
No primeiro semestre, mobilizamos 

a todos para pensar nesse espaço. 
Diferentes opiniões e sugestões - de 
alunos, pais e professores - nos fize-
ram refletir sobre organização, uso e 
acervo. Depois da escolha do nome, 
Monteiro Lobato, decidimos deixar a 
inauguração para o início do segundo 
semestre. Aguardamos a chegada de 
uma partida de livros novos para mar-
car a comemoração. 
Gostaríamos que as crianças inte-

ressadas fizessem um retrato do Mon-
teiro Lobato, numa folha branca, que 
receberemos até 27 de agosto. Com 
os desenhos produziremos um brinde 
surpresa para todos. Quem tiver dúvi-
das, procure a Jade. 

AS CIDADES E O MEIO AMBIENTE 
As turmas da Estrada e do Tele-

transporte encerraram o primeiro se-
mestre conversando sobre os males 
que a poluição provoca às cidades. E 
o segundo semestre começou junto 
com o novo projeto. A leitura do livro 
Piraiaguara, de Bia Hetzel, inaugurou 
as discussões sobre algumas cidades 
litorâneas, suas características e seus 
projetos ambientais. O início do traba-
lho com as cruzadinhas também foi 
recebido com entusiasmo e empolga-
ção por todos. 

LIXO: PARA ONDE VAI? 
Ao descreverem as suas cidades 

ideais, as crianças da F2T desejaram 
uma cidade sem poluição, sem sujeira. 
Foi assim que demos início ao novo 

Projeto "Lixo de onde vem? Para onde 
vai?". 
Concluímos que é um grande pro-

blema de todas as cidades do mundo 
e que precisamos pensar sobre ele em 
busca de novas soluções e conhecer 
os trabalho que já são feitos. 
Pensando na pergunta "De onde 

vem?", pedimos às famílias que escre-

Turma da Paisagem voltando da África 



vessem tudo que jogaram na lixeira no 
final de semana. Essas listas geraram 
grandes discussões durante toda a 
semana: que tipo de lixo produzimos, 
como classificá-lo. 
Com a pergunta, "O que é lixo?", as 

crianças chegaram a uma definição: 
 

"Lixo é algo produzido pelo Homem 
quando ele não quer mais alguma coi-
sa. O lixo é sujo, polui o meio ambien-
te e transmite doenças quando não é 
cuidado. Mas, quando é separado de-
vidamente, pode virar uma coisa nova 
ou ser reutilizado." 
 

Teremos bastante tempo para pes-
quisar e rever essa definição. 

NOVIDADES E VISITAS NA TRIBO 
O semestre teve um início animado. 

Tivemos a visita da Rosi, de manhã, e 
da Vivi, de tarde. Conversamos sobre 
a necessidade de cuidar dos brinque-
dos novos que elas providenciaram 
nas férias. Falamos sobre a importân-
cia de nos divertir muito, mas respei-
tando os colegas e as regras, tanto do 
pátio livre quanto das atividades com 
os professores Janaína e Renato. As 
F3T e a F4T também tiveram um en-
contro com a Janaína, professora de 
Educação Física, para uma conversa 
sobre as propostas de jogos e brinca-
deiras feitas pelas crianças, antes do 
primeiro semestre terminar. 
Enquanto isso, as F5 pensavam e 

dados pelas turmas. Eles também pes-
quisaram a biografia do Mestre Vitalino 
e fazem parte de um clube que preser-
va as árvores. Aguardem nosso pom-
bo correio! 

DESPEDIDA DA ASA BRANCA... 
O lanche coletivo das F3, com comi-

das típicas de Pernambuco, foi um 
grande fechamento do projeto sobre 
as Paisagens. Aproveitamos para a-
gradecer a dedicação e o capricho dos 
pais no preparo das comidas. Foi uma 
diversão comer macaxeira, queijo coa-
lho, cocada, milho cozido, bolo de rolo 
e muito mais ao som do forró de Luiz 
Gonzaga. Assim, nos despedimos do 
Sertão Pernambucano e de todas as 
paisagens bonitas que pudemos ob-
servar! 

A CHEGADA DO NOVO PROJETO 
Começamos a conversar sobre o 

novo projeto. A meninada tentou des-
cobrir o próximo tema a partir das di-
cas que foram dadas durante as aulas. 
Na Expressão Corporal puderam sentir 
as folhas secas caídas de algumas 
amendoeiras. Pisaram, dançaram, ca-
minharam e fizeram formas de árvores 
em cima das folhas. Na aula de Artes, 
observaram representações de árvo-
res produzidas por diferentes artistas e 
tentaram imaginar uma árvore com 
cores bem diferentes. Conseguiram 
descobrir o nosso novo projeto? 

F3TB e a chegada no novo Projeto F3 na despedida da Asa Branca 

se projetavam em 2011. Elaboraram 
perguntas sobre suas dúvidas, medos 
e anseios para os colegas de F6 que 
irão visitá-los. 

TEATRO E SUCATA 
A F2MA está interessadíssima nas 

aulas de Teatro. Helena propôs uma 
grande brincadeira: a construção de 
personagens feitos de sucata. Na sala 
de artes, estamos finalizando os per-
sonagens para a apresentação na pró-
xima aula. 

O QUE É LIXO? 
Após pensarem sobre o que é lixo e 

listarem, durante o fim de semana, o 
lixo de suas casas, as crianças da 
F2MB levantaram várias hipóteses e 
criaram sua própria definição que está 
disponível no "site" em "Das turmas". 
Compararam suas ideias com defini-
ções do dicionário e visitaram o "site" 
da Comlurb. Gostaram muito de saber 
mais sobre a empresa responsável por 
cuidar do lixo produzido na cidade e 
de descobrir que existem categorias 
de lixo bem diferentes do que haviam 
pensado inicialmente. 

DE CARTA EM CARTA 
A F3M iniciou uma correspondência 

com crianças de uma escola de Vas-
souras. 
Nas primeiras cartas, estamos tro-

cando notícias sobre os projetos estu-



NA BIBLIOTECA 
As crianças das F4, além dos em-

préstimos, aproveitam a visita à Biblio-
teca para leitura de histórias e muitas 
conversas. 
Iniciamos o semestre com Adriana 

Falcão. Lemos "Mania de explicação" 
e "Pequeno Dicionário de Palavras ao 
Vento", proporcionando momentos de 
muita poesia. 
Depois foi a vez das crianças darem 

suas explicações: 
 
"Orgulho é quando você se sente 

elogiado por si mesmo." 
José – F4T 

“Orgulho é quando uma flor brota 
nas suas realizações.” 

Fernanda - F4M 
"Orgulho é coisa que se sente quan-

do se faz aniversário." 
Manuela - F4T 

"Medo é quando o coração dispara 
e o cérebro vai junto." 

Francisco - F4T 
“Medo é não ter confiança, não con-

fiar em você mesmo, não confiar em 
ninguém, ter medo é não acreditar que 
os outros estão com você.” 

Júlia A - F4M 
"Medo é quando você não tem cora-

gem de enfrentar o que não conhece." 
Ian - F4T 

"Colaboração é a palavra ajuda 
mais elaborada." 

Tiago – F4M 
"Colaboração é quando você faz o 

seu dever cedo." 
Marri – F4M 

"Colaboração é quando promete 
que vai fazer o que sua mãe pediu." 

Violeta - F4M 

"Esperança é um mar fundo em que 
você não se afoga." 

Clara - F4T 
"Esperança é quando você tem 

mais uma chance de realizar sonhos." 
Bruna Magalhães - F4T 

“Justiça é o que todo super-herói 
deseja.” 

Bia C. - F4M 
“Justiça é quando você faz a mes-

ma coisa para todos.” 
Helena - F4M 

A HISTÓRIA DO RIO 
As F5 receberam a visita da Joana, 

professora de história do sexto ano, 
que deu uma aula sobre o Rio de Ja-
neiro. Todos aproveitaram para tirar 
algumas dúvidas sobre a derrubada do 
Morro do Castelo, os movimentos mi-
gratórios, e as contradições entre a 
ideia de modernização de Pereira Pas-
sos e a consequente favelização pro-
duzida no espaço urbano. Perceberam 
algumas permanências e rupturas his-
tóricas e ampliaram seus conhecimen-
tos sobre as transformações da cida-
de. A partir de algumas charges, pude-
ram exercitar a interpretação da reali-
dade de um tempo diferente. Miguel 
(F5M), diante da charge de Oswaldo 
Cruz atrás do castelo da Fiocruz, com 
uma seringa na mão, nos presenteou 
com a seguinte interperetação: "O Os-
waldo Cruz está atrás do Castelo, que 
representa um forte, segurando uma 
seringa, como se ela fosse um canhão 
e matando ratos e mosquitos que pro-
vocavam doenças na cidade". 
Conseguimos, com a contribuição da 

Joana, enriquecer nosso projeto e des-
vendar mais mistérios dessa cidade. 

REUNIÃO DE PAIS DAS F5 
Em nossa reunião no dia 19, às 

19h30, trataremos do sexto ano de 
2011. Além da direção, estarão pre-
sentes os professores, a orientadora, a 
coordenadora da equipe desse seg-
mento e alguns pais das F6 para es-
clarecer dúvidas e repartir informações 
sobre essa construção coletiva. 
Continuamos aguardando suges-

tões de pauta para orientar a reunião 
no fórum de pais. 
Para o dia 27 de setembro está 

marcada uma outra reunião que terá 
como foco o processo vivido pelas F5. 

ANTES QUE O MUNDO ACABE 
O novo livro de literatura das F6 é 

"Antes que o Mundo Acabe, de Marce-
lo Carneiro da Cunha, da Editora Pro-
jeto. Trata-se de uma trama emocio-
nante envolvendo a relação entre um 
adolescente e seu pai. Cartas e fotos 
servem de pano de fundo para a nar-

rativa, que traz ainda fatos históricos e 
dados da realidade, abrindo caminho 
para importantes reflexões. Começare-
mos a leitura na quarta-feira, dia 25. 

VIAGEM AO CENTRO DA TERRA 
Com a história "O Miolo da Terra", 

em "Geografia de Dona Benta", de 
Monteiro Lobato, e com um trecho do 
documentário "Viagem ao Centro da 
Terra", da Discovery Channel, come-
çamos a estudar como é formada a 
estrutura interna da Terra, base para a 
compreensão sobre os fatores que 
constroem e modelam o relevo. Foi 
destaque, também, o livro "Geologia" 
que começamos a utilizar nas aulas de 
Geografia. Para a próxima semana, os 
alunos precisam assistir aos cinco pri-
meiros episódios de "Viagem ao centro 
da Terra", da Discovery Channel. 

PENSANDO NA FEIRA MODERNA 
Nas últimas aulas de Projeto, os 

alunos das F6 começaram a planejar 
as atividades para a Feira Moderna. 
Precisamos de parceiros e voluntá-

rios para fazer acontecer algumas das 
ideias. Alguém pode nos ajudar expli-
cando o funcionamento de uma câme-
ra digital? Alguém é especialista em 
culinária de outros países e quer fazer 
uma oficina gastronômica? 
Quem quiser colaborar ou tiver ma-

terial para empréstimo, procure André-
a Nivea. 

17JOAO FELIPE ATTADEMO LIBERAL        TCT 
17FRANCISCO ATTADEMO LIBERAL          TDT 
18NINA MORAS SEGABINAZE MOREIRA  TAM 
19BERNARDO CORSINI ALEOTTI MAIA   F6MB 
19LAURA FERREIRA NUNES LINARES     F3TA 
19JADE DOMINGUES DE MOURA              AUX 
19LETICIA SIQUEIRA DA C MARQUES      TBM 
20THEODORO BRETAS CORDENONSI    F3TA 
20VIOLETA CAMPOS REVEILLEAU            F4M 
20LUIZ EDUARDO GUIMARÃES JORGE    TCM 
22ANTONIO LACOMBE R VAZ MOREIRA   TCT 
22BRENO PADILHA B DOS SANTOS          F1M 
22CLEA MARIA GUEDES ALBRECHT         PRO 
22MIGUEL HERZOG                                      F2T 
 

Aniversários 
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